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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram eller har
motsvarande förkunskaper.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- framställa kompositioner, skisser och övningar för valt profilinstrument att använda
med elever i egen undervisning
- framställa kompositioner, skisser och övningar för olika ensembletyper och nivåer
Kursinnehåll

I kursen prövar studenten metoder och strategier för att komponera för och tillsammans
med elever, samt för att stimulera elevens eget skapande. Centralt i kursen är att
studenten utvecklar en kompetens där pedagogens undervisande, komponerande och spel
bildar en helhet (”Teacher-Composer-Performer”).
Kursen behandlar följande moment:
• Olika kompositionstekniker
• Verkanalys (Satie, Schönberg, Hauer, Stockhausen, Cage, Wolff m fl)
• Enskilda kompositionsstudier och kompositionsövningar
• Kollektiv komposition
• Övergångsformer mellan improvisation och komposition – att komponera i
ögonblicket (”instant composition”)
• Komponerande med och för barn som får delaktighet i gestaltandet av det
musikaliska förloppet och blir medkomponister
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier, lektioner och workshops.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
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Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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